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Verena, 17-letnia licealistka
BÚdzie zdawaïa za 2 lata egzamin maturalny. Jej rodzice
ibona sama pytajÈ siÚ obprzyszïe moĝliwoĂci zawodowe. Jest
celujÈcÈ uczennicÈ.
Seria czynników prymalnych dodatnich:
G’5, V’5, G4, Z’4, Z4, S’4, S4, O3, W3, K3, V2, M2
Seria czynników sekundalnych dodatnich:
o8, m8, k7, s5, z4, v4, g4, w3
Grupowanie fotograği: Wybraïa dwie grupy wbpierwszej pozycji.
1 grupa: Wszystkie fotograğe posiadajÈ cechy dla dziennikarstwa: opowiadaÊ coĂ innym.
* 1-sza fotograğa 1-szej grupy: no88 G’g (pisarka)
Skojarzenia: ona pisze, nie wiem obczym, ona wyobraĝa sobie coĂ. BadajÈcy: „Przy okazji – obczym mogïabyĂ pisaÊ? Wb zwiÈzku zb innymi osobami, wb zwiÈzku
zbprzeszïoĂciÈ lub wbzwiÈzku zbczymĂ naukowym, lub
obojÚtnie obczym?”
– SzukaÊ relacji:
* 2-ga fotograğa: no 91 V’m (bibliotekarka, archiwista).
SzukaÊ czegokolwiek wbzwiÈzku obojÚtnie zbczym ibwyobraĝaÊ sobie. („Na przykïad”?) – Ona szuka wbstarych
ksiÈĝkach, czegoĂ zwiÈzanego zbczïowiekiem, który ĝyï
dawniej.
* 3-ia fotograğa: no 62 Go (reporterka, prowadzÈca wywiad).
Ona usiïuje tropiÊ sprawy, wiedzieÊ, co ktoĂ myĂli. Reporter.
* 4-ta fotograğa: no 80 G’zb(redaktorka mody).
Ona pisze równieĝ wbzwiÈzku zbczymĂ. Ona pisze szybciej, niĝ pierwsza (obrazek 88), ona krócej siÚ zastanawia
siÚ nad pytaniami. („Pisze obczym?”) – Obmodzie. („Czy
to ciÚ interesuje?”) – Nie specjalnie; ale mogïoby byÊ.
* 5-ta fotograğa: no 94 Z’ob(prezenterka TV)
Ona opowiada obtym, co ktoĂ inny ustaliï.
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2-ga grupa fotograği: byÊ zbinnymi luděmi.
* 1-sza fotograğa: no 71 V’k (kobieca sïuĝba pomocnicza
wbwojsku).
RobiÊ coĂ zbkilkoma osobami, prowadziÊ je gdzieĂ. Tak,
porzÈdek mi siÚ podoba. Ma siÚ poczucie, ĝe jest wbtym
logiczny system.
* 2-ga fotograğa: no 43 Sg (nauczycielka nauczania poczÈtkowego).
Co mogïabym powiedzieÊ? Pokazuje siÚ coĂ ib dÈĝy do
tego, aby ta rzecz byïa zrozumiaïa.
* 3-ia fotograğa: no 49 Wm (pielÚgniarka; zajmujÈca siÚ
noworodkami ibdzieÊmi do lat 3).
ZajmowaÊ siÚ dzieÊmi, interesowaÊ siÚ, czy siÚ miÚdzy
sobÈ zgadzajÈ.
3-ia grupa: wszyscy robiÈ coĂ rÚkoma.
Wybraïa zdjÚcia zïotniczki (36), mechanika samochodowego, malarza budowlanego (31). Tokarza wbmetalu (13),
szliğerza (18).
Skojarzenia: naleĝy zastanowiÊ siÚ, co siÚ robi. Ona widzi
co robi, gdy jest to skoñczone.
4-ta grupa: wszystkie majÈ cechÚ starych przedmiotów.
* Fotograğa no 92: G’m (archeoloĝka).
To straszne, ĝe tak dïugo nikt tego nie widziaï – leĝaïo
to wbziemi – ibteraz to, co przedtem istniaïo ukazuje siÚ.
Archeolog.
* Obrazek no 90: Z’m (konserwatorka muzealna).
To równieĝ wiÈĝe siÚ zbrzeczami kiedyĂ stworzonymi. Na
obrazie poprzednim eksponujemy przedmiot. Tutaj jest
dobrze wyczyszczony. („Co ona robi?”) Ona wystawia.
5-ta grupa: Oni robiÈ coĂ dla publicznoĂci ibpowinni siÚ dla
niej wysilaÊ.
* Obrazek 20: Zs (artystka cyrkowa).
Ona musi bardzo siÚ koncentrowaÊ ib opanowaÊ siÚ aby
nie spaĂÊ, lecz jeĂli jej siÚ uda doĂwiadcza wspaniaïego
uczucia.
* Obrazek 78: Z’zb(modelka).
Ona powinna równieĝ uwaĝaÊ na to, co robi.
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6-ta grupa: ZajmujÈ siÚ kimĂ, komu szczególnie nie idzie dobrze
(chorzy ludzie).
* Obrazek 22: Gs (pielÚgniarka psychiatryczna).
* Obrazek 51: Sm (pomoc dla osób wbpodeszïym wieku).
7-ma grupa: Wszyscy zajmujÈ siÚ dzieckiem.
* Obrazek 17: Ws (pielÚgniarka wbpediatrii).
LubiÚ maïe dzieci, mam 7 bratanków ibsiostrzenic.
* Obrazek 69: S’k (nauczyciel wychowania ğzycznego).
Ona pokazuje dziecku jak powinno coĂ zrobiÊ, jak moĝe
do tego dojĂÊ.
* Obrazek 8: Ow (matka zbdzieckiem).
LubiÚ dzieci.
* Obrazek 68: G’wb(psycholog dzieciÚcy).
Psycholog – ona dÈĝy do wykrycia, co jest nie wbporzÈdku
ubtego dziecka.
* Obrazek 3: Sw (przedszkolanka).
Bawi siÚ zbnim.
8-ma grupa: ZajmowaÊ siÚ luděmi.
ZdjÚcia 95, 40, 89.
9-ta grupa: Wszystkie majÈ cechy nauki: 83, 38, 45.
10-ta grupa: CoĂ pasjonujÈcego ibniebezpiecznego.
11-ta grupa: ZajmowaÊ siÚ osobami dorosïymi.
Sprzedaĝ, porada, usïugi.
ZdjÚcia 57, 77, 87, 58, 63, 60, 93.
12-ta grupa: Rzemiosïo artystyczne.
ZdjÚcia 70, 52, 16.
Decyzja: Decyduje siÚ na dziennikarstwo. Przekazaïem jej
literaturÚ dotyczÈcÈ tego zawodu. Chce skontaktowaÊ siÚ zbredakcjÈ dziennika wbswoim miejscu zamieszkania.
Realizacja: Otrzymaïa zamówienie do pisania. Po dwóch
miesiÈcach przekazaïa mi swój pierwszy pïatny artykuï do gazety ibnapisaïa: „Musiaïam pisaÊ obniedawno otwartym sklepie
do majsterkowania.
Problemem byïo to, ĝe nie moĝna siÚ byïo zadowoliÊ opisaniem przedmiotów które zostaïy sprzedane...
SÈdzÚ jednakĝe, ĝe zawód dziennikarza mi odpowiada. Jestem bardzo szczÚĂliwa, ĝe wiem wreszcie, czego chcÚ ibĝe sama
mogÚ zrobiÊ coĂ wbtym kierunku. To mi bardo przeszkadzaïo, ĝe

poczÈtkowo chodziïam do
szkoïy bez celu ibĝe myĂlano obmnie, ĝe jestem jeszcze zbyt mïoda, zbyt gïupia
ibniedoĂwiadczona, by móc
siÚ zdecydowaÊ...”.
Rok póěniej przysïaïa
mi wiele artykuïów ib oto,
co mi napisaïa: „Okropnie
dobrze zdaïam wb szkole!
PrzyïapujÚ siÚ czÚsto na
zadawaniu sobie pytania,
co jest wart ten sukces.
Wb kaĝdym razie wszystko sprawia mi przyjemnoĂÊ, zarówno
szkoïa, jak ibpisanie. SÈdzÚ, ĝe weszïam na wïaĂciwÈ drogÚ ibto
mi sprawia wielkÈ przyjemnoĂÊ”

Wybraï jedynie 8 zdjÚÊ pozytywnych. Oto seria: K3 V3 V’1 SE1
Pozwalam mu uïoĝyÊ zdjÚcia wbserii ibkojarzyÊ:
1-sza fotograğa: no 13: Vk (tokarz metali).
TÈ maszynÈ metal moĝe byÊ dokïadnie obrabiany.
37: Vv (mechanik).
Ksztaïtowanie metalu, rÚcznie.
34: Kv (Ălusarz)
RÚczna obróbka zgrubna metalu.
2: Kw (stolarz).
To równieĝ zawód rÚczny, lecz wolÚ metal niĝ drewno.
11: SEk (kierowca ciÚĝarówki).
Samochód mnie interesuje, lecz bardziej jego dziaïanie, niĝ
jego prowadzenie. WolÚ jeědziÊ rowerem niĝ motocyklem.
45: Vg (elektronik TV)
Elektronik radiowy jest równieĝ zawodem rÚcznym. LubiÚ
coĂ naprawiaÊ.
83: V’v (technik)
Interesuje mnie aparatura techniczna.
50: Km (hydraulik)
LubiÚ dokonywaÊ napraw. LubiÚ prace rÚczne.
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Karol, uczeñ szkoïy podstawowej, 15 lat
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Bez wÈtpienia to praca rÚczna jest ub Karola na pierwszym planie. Materiaï jest równieĝ jednoznaczny: ĝelazo,
metal. Lubi wykonywaÊ prace naprawcze.
ProponujÚ mu równieĝ
obrazek V’g no 87 (kreĂlarz
przemysïowy);
on je umieĂciï miÚdzy
zdjÚciami obojÚtnymi.
Oto co mi powiedziaï:
„Jest to kreĂlarz przemysïowy, lecz nie lubiÚ
byÊ wbbiurze”.
Jego czynniki korespondujÈ ze strukturÈ
skïonnoĂci Ălusarzy. Miaïem okazje badaÊ 10 praktykantów
mechaników ib20 kreĂlarzy maszynowych wbzakïadzie mechanicznym. Tabela poniĝej pokazuje, ĝe Ălusarz wybiera najpierw czynnik K, podczas gdy kreĂlarz maszynowy akcentuje
czynnik V.

K56

Struktura skïonnoĂci praktykantów Ălusarzy (razem: 10):
S47

V44

34E + 13 H
%

15,5

13

V’37

S31

G27

Z25

O21

M20

Z’20

G’20

W13

= 361

7

5,9

5,5

5,5

5,5

3,6

100%

22E + 9 H

12,2 10,3

7,6

7,4

Oto co oznacza ta seria dla Ălusarza:
K PrzyjemnoĂÊ zbwykonywania czynnoĂci ğzycznej
SE Zainteresowanie dla dynamicznego, energetycznego nastÚpstwa wbczasie
V DokïadnoĂÊ, starannoĂÊ
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Struktura skïonnoĂci uczni kreĂlarzy maszynowych
(razem 20):
V92

V’74

S74

Z10
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%

12,9

10,4

10,4
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4,4

100

43 E + 18 H
9,9

8,9

8,6
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Oto co oznacza ta seria dla kreĂlarza maszynowego:
V DokïadnoĂÊ, starannoĂÊ, dziaïalnoĂÊ wbpracowni konstrukcyjnej
SE Zainteresowanie dla dynamicznego, energetycznego nastÚpstwa wbczasie
Z Przedstawianie grağczne V – Zb= rysunek techniczny
G Idee konstruktywne (V – G)
Dla porównania; oto wybory 52 fachowców elektrotechniki
(radio, TV, elektronika):

Struktura skïonnoĂci elektroników (razem: 52):

%

G

G’

V’

V
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S’E

Z

O
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K

M

W

11,3
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9,9

9,3
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7,6

7,5

6,3

4,9

3,4

100

Gdzie:
G Zainteresowania dla poszukiwania nowych kombinacji
V DokïadnoĂÊ ibstarannoĂÊ dla pomiarów ibkontroli
Artystka cyrkowa ibakrobatka (razem 15)

%

Z’

SE

K

S’E

Z
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W

G

V

M
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O
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11,2
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6
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39

XIII. Przykïady

Gdzie:
Z Zawód widowiskowy
SE Dynamizm, ryzyko, potrzeba ruchu
K Siïa ğzyczna
G Bogactwo natchnieñ (inspiracji), twórczoĂÊ.

Pani R., ksiÚgarka, lat 44
Przebywaïa wb szpitalu Zb diagnozÈ zaburzeñ psychosomatycznych. Byïa skierowana przez lekarzy, aby wyjaĂniÊ jej
sytuacjÚ zawodowÈ.

Seria czynników prymarnych:
S’7

S7

G’7

G6

Z’6

K5

W5

Z5

M5

O4

V3

V’3

Seria czynników sekundalnych:
w10

g9

k8

m8

v7

z5

o5

Grupowanie zdjÚÊ:
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1-sza grupa: CoĂ majÈcego rys sztuki ibpiÚknoĂci (Zb– G)
2-ga grupa: Dzieci, lecz preferencja mïodych, od 15–16 lat
(S – W)
3-ga grupa: Prace domowe, natura
4-ga grupa: Prace rÚczne
5-ta grupa: Ruch
6-ta grupa: Zawody opiekuñcze
7-ma grupa: Nauki (biologia)
8-ma grupa: Podróĝ
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Wbdrugiej grupie pierwsze wybrane obrazek to obrazek
no 8 Ow (matka zbdzieckiem); aboto co powiedziaïa: „Matka.
JeĂli mam byÊ uczciwa, to chciaïabym mieÊ dziecko, poniewaĝ moja aktualna praca wbksiÚgarni nie byïaby waĝna. Mam miÚĂniaka, który mi uniemoĝliwia posiadanie
dziecka – ibjestem zbyt stara – nie mam teĝ partnera. Tego
miÚĂniaka mam od dwóch lat, od czasu konĠiktu zb mojÈ
siostrÈ. Chciano mi wbtym czasie usunÈÊ macicÚ, lecz siÚ
wybroniïam. KiedyĂ miaïam powody, aby nie mieÊ dziecka. SÈdziïam, ĝe byïam zbyt znerwicowana. MyĂlaïam, ĝe
najpierw powinnam byÊ zdrowa (bóle psychosomatyczne
cewki moczowej ibbrzucha, zïogi kamienne wbnerkach), by
móc mieÊ dziecko. Gdy rodzice sÈ znerwicowani, to przekazuje siÚ to dziecku. Nie chciaïam tego zrobiÊ mojemu
dziecku. MyĂlaïam, ĝe bÚdÚ oczekiwaÊ od dziecka wszystkiego czego sama nie otrzymaïam. Siedem lat temu myĂlaïam, ĝe jestem wb ciÈĝy; miaïam ogromne pragnienie
dziecka, lecz racjonalnie wszystko byïo przeciwko temu
ib to przeszïo. Faktycznie – jeszcze nie zrezygnowaïam
zbtego pragnienia”.
Ten przykïad ilustruje gïÚbokoĂÊ skojarzeñ, zbuwagi na
które ta kobieta otwiera siÚ przed doradcÈ. Caïa jej problematyka osobista ibjej kryzys zawodowy stajÈ siÚ zrozumiaïe:
ona nie jest – wbtej chwili – gotowa dokonaÊ wyboru zawodu,
gdyĝ jej najgïÚbsze pragnienie posiadanie dziecka nie jest,
lub nie moĝe juĝ byÊ zrealizowane. Jest teĝ oczywiste, ĝe jej
obecna praca wb ksiÚgarni nie odpowiada jej bardzo silnej
potrzebie SH ibĝe narzuca jej siÚ zmiana zawodu.
Decyzja: Poddaje pod rozwagÚ zmianÚ pracy ibmyĂl obzajÚciu siÚ dzieÊmi wbgospodarstwie rolnym.
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To jego profesor, który wiele lat temu przyszedï na konsultacjÚ, daï mu nasz adres. Ma bardzo dobre oceny wbjÚzykach,
lecz sïabe wbmatematyce ibğzyce. Wybraï jedynie siedem zdjÚÊ
pozytywnych. Oto seria czynników:
Z2 Z’1 G’1 G1 V’1 V1
Pozwalamy mu uïoĝyÊ te 7 zdjÚÊ wbszeregu:
1-sza fotograğa 80 G’zb(artysta).
Zawód artysty: sposób wbktórym moĝna tworzyÊ, zajmowaÊ
siÚ tematem ib jego przetwarzaniem wb swojej pracy. Mam
ubsiebie reprodukcjÚ obrazu Giacometti’ego, który przedstawia to, co jest namalowane na tym zdjÚciu. Jest to pewna
niezaleĝnoĂÊ, lecz pozostaje wbïÈcznoĂci zbczasem.
2-ga fotograğa 79 V’zb(krytyk artystyczny).
Krytyk artystyczny, lub ktoĂ kto pracuje wbmuzeum. Zajmuje siÚ sztukÈ, lecz zbteoretycznego punktu widzenia. Niebezpieczeñstwo: moĝe zajÈÊ siÚ badaniem sztuki ibzamknÈÊ siÚ
wbswoim wïasnym Ăwiecie.
3-ia fotograğa 30 Gz (dekorator).
Wbistocie jest to ta sama sprawa, co zbfotograğÈ artysty. Jest
to równieĝ artysta, lecz osobiĂcie wole pierwsza fotograğÚ, niĝ
to, co robi ten artysta. Ten nie jest wyraěny. To jest bardziej
element ozdobny, który wykonuje dla ratusza. Posiada zbpewnoĂciÈ drugi zawód. Jego praca ma znaczenie regionalne.
4-ta fotograğa 29 Vz (skïadacz drukarski).
Jest to rysownik artystyczny. Robi coĂ peïnego sensu. Zajmuje siÚ tworzeniem dla innych. Próbuje projektowaÊ coĂ:
ağsz. Lecz jest bardziej zaleĝny od innych, aniĝeli artysta.
Powinien wykonaÊ reklamÚ znaku towarowego czekolady.
Moĝe popuĂciÊ wodze swojej fantazji ibstworzyÊ coĂ.
5-ta fotograğa 20 Zs (kamerzysta).
Fotograğa podobna. KrÚci ğlm, dzieïo sztuki. Dobrze siÚ rozumie ze swoja ekipÈ, dÈĝy do wykonania zbnimi dobrego ğlmu. Jest twórczy.
6-ta fotograğa 10 Z’k (fotoreporter)
Jest to dziennikarz pracujÈcy dla gazety ibprzekazujÈcy to, co
wartoĂciowe ibwbco siÚ angaĝuje. Uĝywa mowy. Aparat fotograğczny jest mu równieĝ pomocny dla szybkiego wykonania zdjÚÊ.

7-ma fotograğa 36 Zv (zïotnik).
Moĝe równieĝ tworzyÊ coĂ ibposzukiwaÊ piÚkna. Otrzymuje wyrób,
który stworzyï ibwbktóry siÚ zaangaĝowaï. DÈĝy do zrobienia czegoĂ
we wspóïpracy zbklientami; zaczyna od klientów, wbtaki sposób, aby
to im siÚ podobaïo, wnoszÈc swój
wïasny wkïad. Chodzi ob sprawienie przyjemnoĂci innym.
Po tej wypowiedzi pozwalam mu na wyraĝenie swoich idei na piĂmie:
„... ĝe mam ideaïy bardzo wzniosïe ibĝe jestem bardzo wyrağnowany. Nie
potrağÚ jeszcze wyobraziÊ sobie zawodu wb tym sensie, jaki niesie ten
termin1. Dokïadniej – bÚdÚ miaï skïonnoĂci do zaniedbywania wbĝyciu zawodu. Gdy robiÚ coĂ zastanawiam siÚ zawsze nad konsekwencjami. Nie
mogÚ zrobiÊ czegoĂ (wbco wierzÚ) nie bÚdÈc odpowiedzialnym za wyniki.
Abtakich moĝliwoĂci zawodowych wbnaszych czasach nie ma zbyt wiele”.
Doradca: „Dlaczego jest to ideaï
zbyt wygórowany?”
„Szukam zawodu, który mi pozostawi wolnoĂÊ. CzynnoĂci, która nie
jest systematyczna. Nie mógïbym
pracowaÊ wbbanku, poniewaĝ organizacja banku mi siÚ nie podoba (niezaleĝnie od czynnoĂci jako takich).
Moim ideaïem jest wesprzeÊ coĂ pozytywnego, abnie bank. Mój ideaï jest
zbyt wygórowany: zb pewnoĂciÈ powinno siÚ podporzÈdkowaÊ wbpewnej
chwili, dokonaÊ kompromisów”.
WychodzÚ zbszeregu czynników ibich skojarzeñ. SprawÈ zasadniczÈ
dla niego byïoby zajÈÊ siÚ piÚknem. Oto, co ob tym myĂli: „Tak, lecz
ludzie sÈ równieĝ dla mnie waĝni, to nie ukazaïo siÚ wystarczajÈco poprzez zdjÚcia. Nie mogÚ ĝyÊ sam, ludzie równieĝ mnie interesujÈ: jak
ibdlaczego reagujÈ tak, abnie inaczej, to, co na nich oddziaïuje ibjak, itd.”
1
Sïowo „proffesion” oznacza tyle, co otwarte wyznawanie czegoĂ obwarowanego reguïami.
Wbtym sensie „profesjonalnie” jest przeciwieñstwem „spontanicznie”.
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Przechodzimy teraz do wyboru (O) ibpozwalam mu uformowaÊ grupy zbtych fotograği.
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1-sza grupa:
Wszyscy sÈ zajÚci wbsposób twórczy.
Podgrupy:
a). Ms no 20(ogrodnik): zajmuje siÚ tym, co ĝywe, roĂlinÈ
Mg no 47 (garncarz): zajmuje siÚ garncarstwem – robi coĂ
sam; chodzi tu obpiÚkno Jest on zwiÈzany zbziemia, zbglinÈ.
b) Ci zajmujÈ siÚ muzykÈ: wiolonczelista, kompozytor.
„Przez 7 lat graïem na pianinie, abteraz od wiosny na perkusji. To powoduje, ĝe szalejÚ zbprzyjemnoĂci. „Dlaczego
nie poïoĝyïeĂ tych zdjÚÊ na (+)?”
Gdy ma siÚ taki zawód musi siÚ nieprzyjemnie obnaĝyÊ.
Gra na perkusji interesuje mnie bardziej jako hobby.
(„ObnaĝyÊ siÚ?”) Tak, naleĝy bez przerwy od nowa siÚ
przekraczaÊ.
c) Z’s (aktor): Z’zbno 78 (mim)
Aktor teatralny ma ĝycie zbyt nerwowe ib powinien bez
przerwy przechodziÊ samego siebie. Gdy miaïem graÊ na
pianinie wbmojej grupie – dla rodziców, nauczycieli ibpiÚÊdziesiÚciu osób: pïakaïem dzieñ wczeĂniej ibmyĂlaïem, ĝe
tego nie przeĝyjÚ. Po tym zaĂ – byïem najszczÚĂliwszym
czïowiekiem! Wb zeszïym roku graliĂmy sztukÚ teatralnÈ
ibmyĂlaïem, ĝe tego nie przeĝyjÚ ibpo tym, gdy to siÚ skoñczyïo doznaïem przyjemnego uczucia ibrozluěnienia.
MyĂlÚ, ĝe jestem zbyt nonszalancki, aby to znosiÊ, zbyt nonszalancki, aby przechodziÊ za kaĝdym razem przez to brzemiÚ. Lecz zb kolegami piszÚ periodyk. Tu mogÚ wystÈpiÊ
zb jednym zb moich wierszy, poniewaĝ nie mam przed sobÈ
publicznoĂci, która moĝe mnie widzieÊ. WbkoĂciele, wbmaïej
wspólnocie, wykonujÚ niedzielne czytania. To bardzo dobrze
wychodzi, lecz tam, nie wkïadam wb to, co robiÚ niczego od
siebie. Czytam ewangeliÚ, lecz nie jest to to, co ja zrobiïem.
(„Co chciaïbyĂ robiÊ, gdybyĂ nie miaï tego zaniepokojenia?
Czy ten niepokój gra jakaĂ rolÚ wbtwoim wyborze zawodu?”)
Wybraïbym wtedy zdjÚcia 74, 78 wb pierwszej grupie pozytywnej. Jest oczywiste, ĝe poszukujÚ ekspresji artystycznej.

InteresujÈ mnie ludzie.
Chciaïbym mieÊ kontakty, lecz na tych zdjÚciach nie widzÚ
idealnego kontaktu.
Obrazek 93 (logopeda) ib43 (misjonarz)
Powinni przekazywaÊ coĂ, powinni ciÈgle przynosiÊ coĂ dla
innych
(„Jak mógïbyĂ mieÊ idealny kontakt?”) Jako psycholog,
pomóc innemu zobaczyÊ siebie wb sposób bardziej jasny,
aby ten drugi mógï siÚ urzeczywistniÊ. Nie, ĝe jeden powinien coĂ przynosiÊ drugiemu ib ten nie miaïby wiele do
powiedzenia, jak wbtradycyjnej szkole, gdzie uczeñ nie ma
wiele do powiedzenia ibrelacja nie rozwija siÚ wbstronÚ pogïÚbienia.
Obrazek reportera Og 48 jest równieĝ zbyt jednostronna:
stawia tylko pytania ibwiÚkszoĂÊ czasu pyta obrzeczy jedynie
powierzchowne.
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2-ga grupa:

3-ga grupa:
ZajÚcie siÚ sïowem.
G’g no 88 (pisarz):
G’obno 96 (ğlozof, mówca)
V’m no 91 (bibliotekarz).
JÚzyk jest dla mnie niezwykle
waĝny – ib to jako komunikowanie czegoĂ od siebie samego. Chodzi równieĝ ob relacje
zbluděmi. IblubiÚ bardzo ksiÈĝki. Ten (91) bierze coĂ dla siebie zbksiÈĝki, co zwraca nastÚpnie – pisze lub mówi. Lecz te
ksiÈĝki sÈ dla mnie zbyt stare.
To bardzo interesujÈce stwierdzenie, ĝe te obojÚtne zdjÚcia (0) powodujÈ odpowiedě „tak, lecz...” ib prowadzÈ wb ten
sposób do gïÚbszego ibbardziej zróĝnicowanego osÈdu.
NastÚpnie wypracowujemy razem kierunek rozwoju
skïonnoĂci.
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Oto jego wïasne sformuïowania:
* abym mógï byÊ twórczy, to dla mnie bardzo waĝne;
* abym mógï równieĝ badaÊ ekspresjÚ twórczÈ innych ludzi, innych artystów;
* ja sam nie rysujÚ, nigdy nie rysowaïem wbwolnym czasie ibwbkonsekwencji chodzenie do szkoïy artystycznej
nie wchodzi wbgrÚ. Nie zdaïbym egzaminu wstÚpnego.
WolÚ robiÊ inne rzeczy niĝ rysowaÊ. Na przykïad: czytaÊ lub oglÈdaÊ grawerunek. Wb wolnym czasie nie jestem twórczy; wolÚ porzÈdkowaÊ ibczytaÊ.
Na koniec dwu ib póï godzinnej rozmowy powiedziaï mi:
„Wbistocie nie wiem naprawdÚ, co bÚdÚ robiï”.
Podaïem mu adres Centrum Informacji Zawodowej. Jest
to instytucja, która jest zwiÈzana zb PublicznÈ OrientacjÈ
ZawodowÈ. Tam moĝe znaleěÊ informacjÚ na temat nauk teatralnych ibdramaturgii.
Wbczasie nastÚpnej rozmowy przyniósï mi gazetÚ studenckÈ, której jest redaktorem. Periodyk jest pisany bardzo dowcipnie ibjest peïen pomysïów. Powiedziaï mi, ĝe posiada wiele
reprodukcji dzieï sztuki ibĝe duĝo przeczytaï obsztuce.
Wbczasie rozmowy obpoznaniu zawodów on myĂli, ĝe organizacja wystawy, koncepcja prospektów prezentacji ibredakcja tekstów obartystach mogïaby go równieĝ zainteresowaÊ.
ZamówiliĂmy telefonicznie prospekty dwóch
zagranicznych uniwersytetów, „szkoïy dla pedagogów sztuki” ib „szkoïy
dla ksztaïcenia muzykologicznego ib edukacji
poĂredniej”. PrzekazaliĂmy mu adres fachowców wb nastÚpujÈcych
dziedzinach: historia
sztuki, krytyka sztuki,
muzeum sztuki, muzeum folkloru.

Wniosek:
Osoba zasiÚgajÈca porady powiedziaïa mi: „Te fotograğe
to jak lustro, wbktórym siÚ przeglÈdamy ibktóre pozwala powiedzieÊ rzeczy, które juĝ znaliĂmy, lecz których nigdy nie
sformuïowaliĂmy”.
WbĂwietle powyĝszych przykïadów staje siÚ jasne, ĝe BBT
stawia pytanie obzawód wbsposób caïoĂciowy ibĝe osoba zasiÚgajÈca porady moĝe wyraziÊ swojÈ sytuacjÚ psychicznÈ ibzawodowÈ wbsposób projektywny. To staje siÚ moĝliwe jedynie
wtedy, gdy doradca ma czas ib daje czas osobie zasiÚgajÈcej
opinii. Test faworyzuje kontakt ludzki zdolny do „uniesienia”
osoby zasiÚgajÈcej opinii – nie ograniczajÈcy siÚ do doradzenia, lecz asystujÈcy przez pewien czas na jej wïasnej drodze,
aby mogïa znaleěÊ zawód, wbktórym mogïaby siÚ zrealizowaÊ
ibbyÊ usatysfakcjonowanÈ.
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NastÚpne spotkanie bÚdzie miaïo miejsce po jego rozmowie zbnimi. Wbchwili przed poĝegnaniem powiedziaï mi: WidzÚ
jednak teraz, ĝe istniejÈ ibdla mnie moĝliwoĂci zawodowe”.
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